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Styrkelse af
ungdomssanktionen
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Side 2

Hvad er en ungdomssanktion?
Unge på 15 – 17 år, der begår grovere personfarlig kriminalitet eller anden alvorlig kriminalitet, har siden 2001 kunnet idømmes en ungdomssanktion som et alternativ til en ubetinget
fængselsstraf.
En ungdomssanktion har to års varighed og indebærer, at den dømte skal undergive sig en
struktureret og kontrolleret socialpædagogisk behandling i tre faser:

1. fase på en sikret institution
2. fase på en åben institution eller et godkendt opholdssted
3. fase i ambulant regi under tilsyn af de kommunale myndigheder

Formålet med ungdomssanktionen er, at den unge fastholdes i et længerevarende socialpædagogisk forløb med mulighed for at gennemføre en behandling, der kan være egnet til
at resocialisere den unge, samtidig med at det omgivende samfund beskyttes mod ny kriminalitet.
Det er domstolene, der på baggrund af en indstilling fra de sociale myndigheder, idømmer
en ungdomssanktion. Det er de sociale myndigheder, der står for fuldbyrdelsen af dommen.
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Side 3

Styrkelse af ungdomssanktionen
Pr. 1. august 2007 er der sket en række ændringer i serviceloven, som skal styrke de sociale myndigheders indsats over for unge, der idømmes en ungdomssanktion.

De unges handleplaner
Ændringerne betyder bl.a., at der i de unges handleplaner skal opstilles mål og delmål for
uddannelse og beskæftigelse; forhold der også skal være fokus på ved opfølgning og revision af handleplanen.

Koordinator
Alle unge, der idømmes en ungdomssanktion, skal have tilknyttet en koordinator.
Koordinatoren skal være tilknyttet gennem hele forløbet, være den unges kontaktperson
og sikre sammenhængen i faserne. Koordinatoren afholder netværksmøder med den unge,
forældrene, sagsbehandleren og andre relevante parter med henblik på at fastholde de
målsætninger, der er fastlagt i handleplanen.
Koordinatoren er dermed en støttefunktion til den unge – og til sagsbehandleren. Det er
den unges opholdskommune, der ansætter koordinatoren.
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Side 4

Opgaver for sagsbehandleren i
forbindelse med en ungdomssanktion
Anholdelse l l foretage en § 50 undersøgelse af den unge
l evt. igangsætte psykologisk udredning eller udredning for misbrug
l afvikle en samtale med den unge forud for udarbejdelse af
indstilling og handleplan
l udarbejde en detaljeret og begrundet indstilling til retten
l sondere og vælge et egnet fase 2 anbringelsessted
l udarbejde handleplan med mål og delmål
l ansætte koordinator
l sende indstilling vedlagt handleplan til retten
l
Dom
l træffe afgørelse om støtte til forældrene
l sikre, at kontakten mellem den unge og forældrene holdes ved lige
under anbringelsen
l træffe afgørelse om forhold under anbringelsen: behandling, uddannelse, samvær med personer fra netværket m.v.
l følge op på og revidere handleplan
l føre tilsyn med den unge under anbringelsen
l træffe afgørelse om efterværn efter sanktionens udløb
l
Sanktionen
slutter

Anholdt
Undersøgelse Indstilling
og varetægts- og udredning og handleplan
fængslet
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Side 5

Opgaver for koordinatoren under
ungdomssanktionsforløbet
Dom

l l besøge den unge og være den unges samtalepartner
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Sanktionen l

tage kontakt til den unges forældre og netværk
planlægge, afvikle og lede netværksmøder samt følge op på aftaler fra
netværksmøder
være opsøgende i forhold til skole, arbejdsplads etc. i forbindelse med
afdækning af behov og muligheder for uddannelse og beskæftigelse
sikre, at overgangen mellem faserne bliver ordentligt forberedt, og at
viden fra tidligere faser ikke går tabt
sikre, at den unge og familie inddrages, når handleplanen skal følges op
og revideres
tage kontakt til misbrugskonsulenter, psykologer m.v., samt motivere
og fastholde den unge i behandlingstilbud
støtte den unge i at finde bolig og administrere sin økonomi
støtte den unge i at skabe en struktureret hverdag med uddannelse,
arbejde og fritidstilbud
støtte den unge i at styrke sit netværk og etablere nye samværsformer
med familie og netværk
støtte den unge i kontakten med offentlige instanser

slutter

Læs mere om sagsbehandlerens og koordinatorens opgaver i:
Håndbog om ungdomssanktionen.
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Side 6

Kurser for koordinatorer
Servicestyrelsen tilbyder kurser til koordinatorer i ungdomssanktionen. Kurserne giver en
introduktion til lovgivning, muligheder og begrænsninger knyttet til ungdomssanktionen
samt en indføring i koordinatorens roller og opgaver, herunder planlægning og afvikling
af netværksmøder.
Yderligere oplysninger om kurserne og tilmelding:

www.servicestyrelsen.dk/ungdomssanktionen

Rådgivning om Ungdomssanktionen
Servicestyrelsen rådgiver kommuner og koordinatorer om spørgsmål vedrørende ungdomssanktionen.
Rådgivningen tilbydes gennem en rådgivningstelefon, der er åben dagligt kl. 12-15.
Tlf. 4193 2418.
Der kan også stilles spørgsmål pr. mail:

ungdomssanktionen@servicestyrelsen.dk.

Tilbudsportalen
Tilbudsportalen indeholder oplysninger om de anbringelsessteder, der modtager unge,
som er underkastet en ungdomssanktion. Her findes bl.a. oplysninger om, hvorvidt anbringelsesstedet kan tilbyde behandling for misbrug eller psykiske lidelser, hvilke metoder der
anvendes, samt hvilke samarbejdsrelationer anbringelsesstedet har til f.eks. uddannelsessteder, arbejdspladser samt misbrugs- og psykiatrisk behandling.
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Side 7

Håndbog om ungdomssanktionen
Servicestyrelsen har udarbejdet en håndbog om ungdomssanktionen.
Håndbogen er et opslagsværk, der bl.a. indeholder viden om lovgivning, forskning og
undersøgelser samt konkrete værktøjer til arbejdet med sager og unge i en ungdomssanktion. Håndbogen forholder sig til aspekter, problemstillinger og udfordringer, der er relevante i et ungdomssanktionsforløb, f.eks.:
forberedelse af forløbet
sanktionens tre faser
l aktører
l inddragelse og samarbejde
l uddannelse og beskæftigelse
l misbrug og psykiske lidelser
l 18 år og hvad så?
l
l
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Side 8

Hjemmeside

Praktiske oplysninger

www.servicestyrelsen.dk/ungdomssanktionen

Rådgivningstelefon: 4193 2418
Telefonen har åbent alle hverdage fra 12-15

På Servicestyrelsens hjemmeside
om ungdomssanktionen finder du:
l
l
l
l
l

Viden om ungdomssanktionen
Oplysning om rådgivning og kurser
Håndbog om ungdomssanktionen
Relevant lovstof
Spørgsmål og svar

Servicestyrelsen
Skibhusvej 52 B
5000 Odense C
Tlf.: 7242 3700
E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk
www.servicestyrelsen.dk

E-mail: ungdomssanktionen@servicestyrelsen.dk

